Arbeidspotentieel en de waterdecade
Voordracht gehouden tijdens de 32e vakantiecursus in drinkwatervoorziening 'De drinkwatervoorziening in de ontwikkelingslanden', die op 10 en 11
januari 1980 aan de TH Delft werd gehouden.

Omvang van het tekort aan arbeidskrachten
Een indicatie van de omvang van het
probleem op wereldschaal kan worden
verkregen wanneer wordt uitgegaan van
het totale aantal mensen dat gedurende
de Waterdecade de beschikking zal dienen
te krijgen over betrouwbaar water en
verbeterde sanitaire voorzieningen.
De Wereldgezondheidsorganisatie schat
dat meer dan twee miljard mensen, indien
rekening wordt gehouden met de
bevolkingsgroei in de komende tien jaar,
deze voorzieningen dienen te krijgen. Als
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we er voorts voor dit berekeningsvoorbeeld van uitgaan dat per tweeduizend
gebruikers van de te bouwen installaties
één personeelslid aanwezig dient te zijn,
dan betekent dit dat om de genoemde
ruim twee miljard mensen te kunnen
voorzien, meer dan één miljoen extra
personeelsleden nodig zullen zijn.
Deze mensen dienen allen gedurende de
komende tien jaar voor hun taak te
worden opgeleid.
Uiteraard is het gebruikte getallenvoorbeeld alleen indicatief. Belangrijke
afwijkingen naar boven kunnen ontstaan
wanneer rekening wordt gehouden met
inefficiëntie en tijdverlies die verwacht
kunnen worden wanneer nieuwe
installaties of bedrijven worden opgericht
of bestaande in belangrijke mate worden
uitgebreid.
l'ABBL 1 - Enkele veel voorkomende problemen
bij de ontwikkeling van sector personeel in
ontwikkelingslanden.
- Onvoldoende systematische planning van
benodigde arbeidspotentieel.
- Gebrek aan basisgegevens betreffende behoefte
aan arbeidspotentieel.
- Weinig begrip voor principes van systematische
training.
- Onvoldoende toewijzing van middelen voor het
trainen van arbeidskrachten.
- Gebrek aan adequate faciliteiten, trainingsmaterialen en trainingsstaf.
- Gebrek aan deskundige steun voor arbeidspotentieel verhogende activiteiten in het veld.
- Onduidelijke verdeling van verantwoordelijkheden voor training op verschillende niveaus
(vanaf nationaal tot locaal niveau).
- Problemen met werving van personeel wegens
gebrekkige arbeidsvoorwaarden en salariëring.
- Onvoldoende managementkwaliteit aanwezig
in grote bedrijven.

Om de doelstellingen van de Waterdecade
'water en sanitaire voorzieningen voor
iedereen in 1990', te kunnen benaderen is
het essentieel dat over een drietal middelen
wordt beschikt:
De juiste technologische kennis en
materiaal, geld en vooral ook mankracht.
Als één van deze middelen onbreekt is een
snelle ontwikkeling, zoals voor de Waterdecade wordt voorgesteld, onmogelijk.
Maar alleen het ter beschikking hebben
van het benodigde arbeidspotentieel is nog
geen voldoende voorwaarde om tot een
succesvol resultaat te komen. Elk van de
mensen in dit arbeidspotentieel dient
specifieke taken te verrichten en iedereen
zal enige vorm van training dienen te
ondergaan om deze taken zo adequaat
mogelijk te vervullen.
Trainen kost echter tijd, vaak veel tijd,
hetgeen deze factor in het ontwikkelingsproces nog kritischer maakt.

Om dit aantal personeelsleden te kunnen
trainen is de huidige capaciteit van
bestaande trainingsinstituten onvoldoende.
Ook bevinden deze trainingsinstituten
zich vaak niet op de juiste plaats,
aangezien het grootste gedeelte van de
benodigde installaties op het platteland
en in de kleine steden zullen moeten
worden gebouwd en ook daar personeel
zal moeten worden gerecruteerd en
getraind. Enkele andere van de veel
gesignaleerde problemen bij de ontwikkeling van arbeidspotentieel voor de sector
zijn samengevat in tabel I. Daarom zullen
nieuwe aan de situatie aangepaste
trainingsstrategieën nodig zijn die in
belangrijke mate nog dienen te worden
ontwikkeld.

Planning, ontwikkeling en beheer van
arbeidspotentieel
Sprekend over 'het ter beschikking krijgen
en houden van arbeidspotentieel' voor
de drinkwater- en sanitaire voorzieningen
dienen drie aspecten nader te worden
belicht: de planning, de ontwikkeling en
het helieer van arbeidskrachten.
Planning van arbeidspotentieel houdt zich
bezig met de vragen als: 'Wie zal wat
gaan doen, waar, wanneer en hoe?', dit
alles tegen de achtergrond van plannen
die voor de ontwikkeling van de drinkwater- en sanitaire sector zijn opgesteld.
Dit vraagt om duidelijke definiëring van
de rollen en functies van de vele
disciplines die werkzaam zijn in de sector.
Het vraagt ook om inventarisaties van
het bestaande arbeidspotentieel en de
behoefte aan arbeidskrachten in de
toekomst, ingedeeld naar geclassificeerde
werkpakketten. Daarnaast zullen tevens
richtlijnen voor personeelsontwikkeling
en -begeleiding dienen te worden opgesteld. Een dergelijke planningsactiviteit
kan alleen via een systematische aanpak,
liefst vanaf centraal (nationaal) niveau begeleid en/of bestuurd, succesvol zijn.
Het tweede aspect is dat van de
ontwikkeling van de arbeidskrachten,
waaronder vorming en opleiding/training
worden verstaan. Vooral het basisonderwijs maakt een grote vlucht door
in veel ontwikkelingslanden, die dan ook
een belangrijk deel van de overheidsuitgaven hieraan besteden (1/5 tot 1/3 deel).
Helaas worden vorming en opleiding niet
zelden los van de vraag naar bepaalde
categorieën van arbeidskrachten
ontwikkeld, hetgeen leidt tot een onevenwichtige arbeidsmarkt. Een ander probleem
is dat de bestaande trainingsinstituten
vaak nog volgens een traditioneel concept
werken, hetgeen is gebaseerd op het

Water halen voor het gezin is vaak een tijdvergende en zware taak van vrouwen in ontwikkelingslanden. (UNICEF folot door A. Matheson)
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Training:cursus in Mali. (ILO foto)

onderwijzen van de leerstof aan passief
luisterende leerlingen. Het effect van de
training kan in een aantal gevallen
positief worden beïnvloed door meer
nadruk te leggen op taakgericht
onderwijs en actieve participatie van de
leerling. Daarmee wordt wat meer
afstand genomen van de leraar voor de
klas en komen trainingsmethoden als
'leren door zelf proberen', 'leren in
normale werkomstandigheden onder
goede begeleiding', e.d. meer naar voren.
Ook zal men de doelstellingen van de
training moeten leren formuleren in
termen van meetbaar gedrag van de
leerlingen en zal meer gebruik kunnen
worden gemaakt van de moderne
oplcidingstechnologie zoals bijvoorbeeld
audiovisuele middelen.
Het derde aspect betrof het beheer van
arbeidspotentieel. Hiermee wordt o.a.
gedoeld op het principe van 'de juiste
man op de juiste plaats'. Hiervoor werd
bij vormings- en opleidingsproblemen al
even geduid op de discrepantie die er
vaak tussen de bekwaamheden van nieuw
getrainde mensen en de vraag naar
bepaalde categorieën personeel bestaat.
Een goed beheer van personeel vraagt
tevens aandacht voor de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden. Indien
deze slecht zijn zullen getrainde en met
practischc ervaring toegeruste mensen
proberen kansen elders te grijpen waar
de omstandigheden en vooruitzichten
beter zijn. Indien dit op grote schaal
gebeurt, vooral door hoger geschoold
personeel, spreekt met van de zgn.
'braindrain'.
Vaak zijn er grote verschillen in werkomstandigheden tussen stedelijke en
plattelands gebieden. Dat verschil betreft

niet alleen de primaire arbeidsvoorwaarden maar ook de additionele
omstandigheden en voorwaarden.
In de grote stad is het gemakkelijker om
na beëindiging van de hoofdtaak bij te
verdienen in een tweede baan, hetgeen
op het platteland zelden kan worden
georganiseerd. Ook is het prestige van
mensen die op het platteland werken
lager dan wanneer in de stad wordt
gewerkt en zijn veel minder faciliteiten
aanwezig voor de betrokkene en zijn
gezin.

bedrijven spelen, dient management
training bovenaan de lijst van trainingsprioriteiten te worden gezet;

Elementen van nieuwe trainingsstrategieën

TABEL II - Enkele aanbevelingen van recente
VN conferenties gerelateerd aan de ontwikkeling
van arbeidspotentieel.

Bij het beantwoorden van de vraag waar
bij de ontwikkeling van nieuwe trainingsstrategieën de nadruk dient te liggen, kan
o.a. worden uitgegaan van uitspraken
die in dit verband zijn gedaan op recente
internationale conferenties. Een aantal
van deze uitspraken zijn opgenomen in
tabel II. Daarnaast kunnen een aantal
elementen worden genoemd die bijzondere
aandacht dienen te krijgen in ieder land
dat zijn krachtsinspanning op het gebied
van training zou willen opvoeren, zoals:
— het garanderen van de medewerking
van de regering, liefst in de vorm van een
lange termijn verplichting;
— aparte projectbenadering voor
trainingsactiviteiten. Aangezien voor
vele trainingsprogramma's een aanzienlijke
uitvoeringstijd nodig is, verdient het
aanbeveling om naast trainingsactiviteiten die aan bouwprojecten zijn
verbonden, tevens aparte, aanvullende
trainingsprogramma's op te zetten op
een nationale of regionale basis;
— bij voorkeur dienen alle trainingsprogramma's of ze nu voor stedelijke of
platteland watervoorziening zijn bestemd,
of dat ze voor managers of operators
bedoeld zijn, allemaal te worden
geïntegreerd in of begeleid vanuit een
centraal systeem dat voor de sector in
zijn geheel wordt opgezet;
— tijdens de ontwikkeling van een
trainingsinfrastructuur dient een zo groot
mogelijke flexibiliteit te worden
ingebouwd. Veel watervoorzieningsorganisaties maken deel uit van
overheidsorganen die door verregaande
bureaucratisering niet optimaal
functioneren. Vaak kan een zeer nuttig
gebruik worden gemaakt van bestaande
lagere en middelbare beroepsscholen
of instituten;
— gezien de centrale rol die managers in
bedrijven en voor de ontwikkeling van

— training kost geld. Daarom zal elk
jaar een voldoende budget ter beschikking
moeten worden gesteld;
— trainers zijn onontbeerlijk in het
trainingsproces. De trainingsstaf zal van
multidisciplinaire samenstelling moeten
zijn gezien het veelsoortige werk dat in
de sector dient te worden verricht. Eén
van de eerste zorgen is dan ook goede

1. De VN Water Conferentie (Mar del Plata,
1977) beval het volgende aan:
(a) 'At the national level, each country should
assess the manpower situation on the basis of
this assessment, establish sector traning programmes to meet the immediate and future needs
for additional staff at the professional, intermediate and rural levels'.
(b) 'The international community should give
high priority to collaborating with governments
with regard to conducting manpower surveys,
establishing national training programmes, undertaking appropriate research and promoting
community participation'.
(c) Developing countries should foster cooperation among themselves, interalia, in establishing
intercountry training facilities, the development
of appropriate technologies and of training
methodologies, and the exchange of experts and
information'.
(d) 'At the operational level, steps should be
taken to encourage managers and supervisors to
play their part, both individually and collectively,
as non-professional and part-time trainers and
instructors of their own subordinate staff'.
2. De VN Conferentie over 'Technical Cooperation amongst Developing Countries' (Buenos
Aires, 1978) rapporteerde:
(a) 'TCDC is a means of building communication
and of promoting wider and more effective
cooperation among developing countries. It is
a vital force for initiating, designing, organizing
and promoting cooperation among developing
countries so that they can create, acquire, adapt,
transfer and pool knowledge and experience for
their mutual benefit and for achieving national
and collective self-reliance, which are essential for
their soc:al and economic development'.
(b) 'TCDC is a multidimensional process. It
can be bilateral or multilateral in scope, and
subregional, regional or inter-regional in character.
It should be organised by and between governments which can promote, for this purpose, the
participation of public organisations and, within
the framework of the policies laid down by
governments, that of private organisations and
individuals. It may rely on innovative approaches,
methods and techniques particularly adapted to
local needs and, at the same time, use existing
modalities of technical cooperation to the extent
that these are useful. While the main flows of
technical cooperation visualised would be between
two or more developing countries, the support
of developed countries and of regional and
inter-regional institutions may be necessary.
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waarschijnlijk de hartekreet die in grote
letters voor een trainingscentrum werden
aangetroffen:
TRAIN THEM, D O N T BLAME THEM !
• •

•

Agenda
6 t/m 11 september 1981, Mainz: 8th Int.
Congress on Metallic Corrosion. Inl.:
Dechema, Postf. 97 0146, D 6000, Frankfurt 97, BRD.
21 t/m 25 september 1981, Jönköping:
5e milieubeurs Elmia en regionaal IWSAcongres. Inl.: Elmia VVV 81, Box 6066,
S-550 06 Jönköping, Sweden.
Praktische /raining in onderhoud van pompen en motoren op Dominica. (IRC foto door J. Haijkens)

trainers van verschillende disciplines
ter beschikking te krijgen;
— trainingsinstituten en watervoorzieningsorganisaties in de sector dienen dezelfde
normen aan te leggen voor wat betreft
de gewenste resultaten van de training
en wel afgestemd op de eisen die vanuit
de sector aan de kennis en kunde van
de nieuwe employees wordt gesteld;
— speciale aandacht dient te worden
besteed aan de situatie in de plattelandsgebieden. Andere eisen worden gesteld
aan de opzet van trainingssystemen in
vergelijking met stedelijke situaties.
Door samenwerking tussen landen en door
het scheppen van steunverlenende
trainingsfaciliteiten op supra-nationaal
niveau kunnen belangrijke stimulansen
aan trainingsactiviteiten op nationaal
niveau worden gegeven. Een aantal landen
zijn reeds begonnen met het creëren van
een nationale trainingsinfrastructuur
gericht op de drinkwater- en sanitaire
sector. Verschillende vormen van samenwerking bestaan reeds tussen geïndustrialiseerde landen en ontwikkelingslanden
op dit gebied. In geringere mate vindt
dit thans tevens plaats tussen ontwikkelingslanden. Internationale steun zou zich
vooral kunnen richten op:
— adviseren m.b.t. het tot stand brengen
van nationale trainingssystemen;
— uitwisseling van informatie en
trainingsdocumenten;
— uitwisseling van deskundig personeel;
— studiebezoeken;

— internationale werkvergaderingen om
practische ervaringen uit te wisselen.
Afsluitend kan de vraag worden bekeken
hoe Nederland en de Nederlandse
bedrijfstak kan assisteren bij het
ontwikkelen van arbeidspotentieel in
de ontwikkelingslanden.
De eerste mogelijkheid is om de
specialistische kennis die in Nederland op
velerlei gebied aanwezig is te gebruiken
op plaatsen in ontwikkelingslanden waar
deze kennis via specifieke adviezen in de
praktijk kan worden overgebracht.
Een tweede mogelijkheid is de uitwisseling
van personeel op individuele basis tussen
bedrijven die voor dit doel samenwerken.
Een derde mogelijkheid kan zijn het
gezamenlijk verrichten van onderzoek
waardoor in werkverband de specifieke
kennis die aan beide zijden aanwezig is
kan worden uitgewisseld en geïntegreerd.
Van belang hierbij is dat het te verrichten
gezamenlijke werk zoveel mogelijk in de
ontwikkelingslanden zelf gebeurt. Alleen
indien werkelijk noodzakelijke
trainingsfaciliteiten of onderzoekapparatuur ter plaatse geheel ontbreken
kan worden overwogen de training of het
onderzoek in eerste instantie elders te
laten plaatsvinden.
Veel van de recente mislukkingen in
sectorontwikkelingsprojecten in
ontwikkelingslanden zijn terug te voeren
op een gebrek aan training van personeel.
Dit moet niet in eerste instantie aan dat
personeel zelf worden verweten, maar
aan het tekort aan mogelijkheden om de
juiste training te ondergaan. Vandaar

23 sept, t/m 1 okt. 1981, Amsterdam:
Het Instrument. Inl.: Coöp. Ver. 'Het
Instrument', Postbus 152, 3760 AD
Soest, tel. (02155) 18204.
/ t/m 5 november 1981, Dubai, SaoediArabië: Arab Water Technology Exhibition. Inl.: International Conferences &
Exhibitions Ltd., 6 Porter Street, London
WIM 1HZ.
23 t/m 27 november 1981, Brussel: tweede
Aqua-EXPO. Inl.: Internationale Jaarbeurs
van Brussel, Tentoonstellingspark, B-1020
Brussel. Tel.: 02/478.48.60; Telex 23.643.
19t/m 22 januari 1982, Basel: Europipe
'82. Inl.: Technische Messen und Ausstellungen AG, Delsbergerallee 38, Postfach
CH-4018 Basel, Schweiz.
21 januari 1982, Londen: seminar 'Recent
developments in determination of water
content'. Ink: Sira Institute Ltd., South
Hill Chislehurst, Kent BR7 5EH England.
2-6 februari 1982, Chislehurst, Kent: Seminar 'Microprocessor based equipment,
design and development'. Ink: Sira Institute
Ltd., South Hill Chislehurst, Kent BR7
5EH England.
11-12 februari 1982: Seminar Sampling
systems for on-line process measurements.
Inl.: Sira Institute Ltd., South Hill Chislehurst, Kent BR7 5EH England.
23 t/m 28 februari 1982, Birmingham:
Public Works Congress and Exhibition.
Inl.: Sir Leonard Millis, Secretary, The
Public Works & Municipal Services
Congress & Exhibition, Monaco House,
England.
Bristol Street, Birmingham B5 7AS,
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